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CALENDARUL UNIVERSITAR / ACADEMIC CALENDAR
Nr.d Anul de
/o studii

Activităţi didactice

Sesiuni de examene
Iarnă

Vacanţe
Vacation
Primăvară

Sem.I

Sem.II

Iarnă

27.01.202003.04.2020
(10 săptămâni)

06.01.202024.01.2020
(3 săptămâni)

25.05.202012.06.2020
(3săptămâni)

13.04.202001.05.2020
(5 săptămâni)

24.12.201913.01.2020
(2săptămâni)

Paşti
29.04.202005.05.2020
(1săptămân)

29.06.202031.08 .2020
(10săptămâni)

11.01.202127.01.2021
(3 săptămâni)

-

-

-

-

-

1

Anul I
2019-2020

09.09.2019210.12.2019
(15 săptămâni)

2

Anul II
2020-2021

07.09.202018.12 .2020
(15 săptămâni)

Vară

Stagii de
practica

Vară

Număr de
crediteNumber of
credits

seminar

Număr
total de
ore

Numărul de ore
pe
Curs /Cours

Modulul / disciplina
Module / course

Lucru individual
Individual work

Cod
Code

Contact direct Direct
contact Direct contact

Inclusiv
Including

Forma de evaluare
Evaluation form

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
THE CONTENT OF THE PLAN OF STUDIES

Semestrul I
F.01.O.01 Dreptul societăţilor

300

60

240

2

2

Ex.

10

Examen/
Exam
Examen/
Exam
Examen/
Exam

10

comerciale. Armonizarea
legislaţiei naţionale la
standardele Uniunii Europene.
/ Company law. The
harmonization of national
legislation to EU standards.
F.01.O.02 Dreptul contractelor de muncă /
Employment Contracts Law
S.01.O.03 Arbitrajul commercial şi
Investiţional.
S.01.A.04 Reglementarea juridică a pieţei
valorilor mobiliare şi a activităţii
de asigurare / Legal regulation of
the capital stock market and
insurance activity.
S.01.A.05 Asigurări obligatorii în cadrul
raporturilor de muncă /
Mandatory insurance in
employment relations.

300

60

240

2

2

150

45

105

2

1

150

45

105

2

1

Total

900

210

690

8

6

4 ex.

30

F.02.O.06 Reglementarea juridică a
impunerii fiscale a
întreprinzătorilor / Legal
regulation of taxation of
entrepreneurs.
S.02.A.07 Managementul resurselor
umane / Management of the
human resources.
Reglementarea juridică a
S.02.A.08 activităţii de întreprinzător în
domeniul transportului şi

150

Semestrul II
40
110

2

2

Examen/
Exam

5

2

2

Examen/
Exam

5

150

40

110

5
5

3

turismului / Legal regulation of
the entrepreneurial activity in
field of transport and tourism
S.02.O.09 Actele de administrare în cadrul
raporturilor juridice de muncă /
Acts of administration in
employment relations
S.02.A.10 Litigiile de muncă şi comerciale /
Employment and commercial
disputes.
S.02.A.11 Dreptul telecomunicaţiilor şi
mass-mediei /Telecommunication
and mass-media law.
Practica de specialitate /
Specialty practice
Total

150

40

110

2

2

Examen /
Examine

5

150

40

110

2

2

Examen/
Exam

5

300

300

900

160
740
Semestrul IV

900
2700

Teza de master
Total

370

8

900
2330

Examen/
Exam
4 ex.

8

16

10
30
30
90

14

STAGIILE DE PRACTICĂ / Internship of practice
Nr./
No.
1.

Stagiile de practică
Internship of practice
Practică de specialitate
Specialty practice
Total

Sem.
Sem.
II

Săptămâni
Weeks
5

Ore
hours
300

Perioada
Period
20.04-23.05

Număr de credite
Number of credits
10

300

10

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII
FINAL EVALUATION FORM OF THE PROGRAM OF STUDIES
nr.

Examenul de master / Master exam

Perioada / Period

1.

Susţinerea tezei de master / Presentation of the master thesis

Iunie / June

Nr. de credite
Numer of credits
30

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE / COURSES ON FREE CHOICE
Total ore /
Totally hours

Denumirea unităţii de curs

Metodologia dreptului / Methodology of law
Didactica universitara. Pedagogia şi
Psihologia
învăţămintului
universitar/
University Didactic. Pedagogical and
Psychological university education
Parteneriatul social în sfera muncii / Social
partnership in field of employment

Dreptul european al
European Business Law
Total

afacerilor

/

150

Inclusiv / Including
Forma de
Lucru
evaluare / Nr. credite /
Contact
individ /
Form of No of credits
direct/Dire
Individual evaluation
ct contact
work
Examen /
40
110
5
Exam

300

60

240

150

40

110

150

40

110

750

180

560

Examen /
Exam
Examen /
Exam
Examen /
Exam
4

10

5
5
25

4

PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMUL DE MASTERAT /
PRECONDITIONS FOR MASTER PROGRAM
Inclusiv
Including
Cod
Code

Modulul / disciplina
Module / course

Cod
Code

Contact
direct
Direct
contact
Direct
contact

Numărul de ore pe
săptămână Number
of hours per week

Curs / seminar
Cours
Lucru
individual
Individual
work

Forma de
evaluare
Evaluation
form

Număr de
credite
Number of
credits

Semestrul I
F.01.O.01
F.01.O.02
F.01.O.03
S.01.O.04
S.01.O.05

Total /
Total

Dreptul constituţional /
Constitutional law
Teoria Generală a Dreptului /
General Theory of Law
Drept civil. Partea Generală. /
Civil Law General Part
Drept penal. Partea Generală. /
Criminal Law. General Part
Dreptul internaţional public /
International Public Law

180

135

2

1

120

2

2

135

2

1

135

2

1

135

2

1

45
180
60
180
45
180
45
180

900

45
240

660

10

6

Examen /
Exam
Examen/
Exam
Examen/
Exam
Examen/
Exam
Examen/
Exam
5 ex.

6
6
6
6
6
30

NOTĂ EXPLICATIVĂ
Programul de masterat „Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri”(Dreptul
întreprinderii) de 90 de credite se califică ca o specializare în drept şi are ca principal obiectiv
formarea juriştilor cu aptitudini profesionale respectabile care ar putea presta servicii juridice în
diverse domenii de activitate ale economiei naţionale. Acesta îşi are fundamentul în Planul
strategic al USM pentru anii 2016-2020, realizând obiectivul principal al acestuia: dezvoltarea şi
consolidarea ofertei educaţionale.
Programul este gândit ca şi masterat profesional organizat de Departamentul Drept Privat
a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova pentru absolvenţii ciclul I (studiu de
licenţă) a facultăţilor de drept pentru acumularea de aptitudini suplimentare, formarea de abilităţi
speciale cu aplicare practică în scopul facilitării integrării acestora în viaţa profesională. El
permite însuşirea principiilor şi regulilor avute în vedere în activitatea de consultanţă şi
reprezentare în litigiile din domeniile litigiilor de muncă, comerciale, financiare, de asigurare şi
din alte domenii ale dreptului privat şi/sau public.
Misiunea programului de master rezidă în pregătirea unor specialişti de calificare, în
corespundere cu cele mai înalte standarde. Disciplinele incluse în programul de master au fost
inspirate de programele de studii de la facultăţile de drept a universităţilor din statele cu
economii avansate, dar şi dictate de necesităţile practice, în special, de cererea sectorului privat.
Programul include ca şi componente principale: cursuri fundamentale şi speciale, stagiu de
practică şi teza de master. Disciplinele incluse în program asigură o continuitate a disciplinelor
studiate la ciclul I (studii de licenţă) şi în special al dreptului afacerilor, dreptul muncii, dreptului
fiscal, dreptului civil, dreptului procesual civil etc., iar pe de altă parte ele asigură o studiere
aprofundată a unor instituţii şi teme de importanţă majoră pentru cei ce prestează servicii juridice
în diverse domenii ale activităţii de întreprinzător. Cunoştinţele şi competenţele vor fi dobândite
în cadrul unor activităţi de formare profesională complexe: discipline fundamentale, speciale şi
opţionale, cursuri, seminarii, laboratoare, accentul fiind pus, în special, pe proiecte practice de
aplicare a normelor juridice. Aceasta se realizează prin educarea de abilităţi şi deprinderi de
analiză, interpretare şi aplicare a normelor juridice ce reglementează: a) statutul unor
întreprinzători (dreptul societăţilor comerciale); b) relaţiile ce apar între angajat şi angajatori
5

precum şi între persoanele fizice şi juridice în legătură cu desfăşurarea de către aceştia a
activităţii de întreprinzător (dreptul contractelor de muncă, reglementarea juridică a pieţei
valorilor mobiliare, a activităţii de asigurare, etc.); c) protecţia juridică a drepturilor (protecţia
juridică a mijloacelor de individualizare a mărfurilor şi serviciilor, protecţia juridică a obiectelor
de proprietate intelectuală în domeniul tehnologiilor informaţionale); d) apărarea judiciară a
drepturilor (litigiile de muncă, arbitraj comercial, controlul judiciar asupra hotărârilor
judecătoreşti); e) relaţiile între întreprinzători şi stat (reglementarea juridică a impozitelor şi
taxelor). Predarea cursurilor implică şi analiza legislaţiei internaţionale, practicii judecătoreşti
străine şi instanţelor interanţionale, precum şi reglementările Uniunii Europene.
Admiterea. Admiterea la „Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri”
(Dreptul întreprinderii) are loc pe baza diplomei de licenţă a absolvenţilor instituţiei superioare
de învăţământ din Repubica Moldova dar şi din alte state. Se admit absolvenţi ai facultăţilor de
drept care activează în calitate de avocat, jurist la întreprinderi private sau în autorităţile publice
precum şi care îndeplinesc diferite funcţii la persoanele juridice de drept privat, în autorităţile
publice centrale sau locale care interacţionează cu organizaţiile comerciale sau necomerciale,
precum şi oricăror persoane interesate în acumularea de cunoştinţe şi experienţe în domeniul
reglementării juridice a afacerilor.
Scopul programului de master este de a forma competenţe ale audienţilor în domeniul
diverselor instituţii ale dreptului care sunt aplicabile în afaceri. Pentru mai multe categorii de
angajaţi se cer cunoştinţe în domeniul salarizării, litigiilor de muncă, protecţie socială,
concurenţă, protecţie a consumatorului, societăţi comerciale, piaţă de capital etc., iar cadrele
didactice de la Departamenul Drept Privat al USM sunt capabile să cultive pe parcursul a trei
semestre astfel de cunoştinţe şi să formeze anumite competenţe practice necesare exercitării
profesiilor juridice. Specializarea impune studierea aprofundată a raporturilor juridice de mare
complexitate pentru a evidenţia lacunele existente în legislaţie, de a analiza practica
judecătorească în domeniile studiate şi a pregăti audienţii pentru a face faţă eventualelor situaţii
juridice ce provoacă litigii, orientându-i spre rezolvarea problemelor practice cu care
întreprinzătorii şi autorităţile publice se confruntă. Competenţele şi abilităţile ce se formează în
cadrul programului sunt necesare în diverse domenii de activitate, în special, pentru mediul de
afaceri, societăţi comerciale şi cooperatiste, organizaţii guvernamentale şi necomerciale, instituţii
de protecţie a drepturilor omului, organizaţii internaţionale, precum şi în alte domenii care au
nevoie de cunoştinţele juriştilor pentru a face faţă provocărilor de înaltă complexitate dintr-o
piaţă concurenţială şi pentru a asigura ordinea de drept necesară într-o societate democratică.
Cunoştinţele şi competenţele vor fi dobândite în cadrul unor activităţi de formare
profesională complexe studiind discipline fundamentale şi speciale, la cursuri şi seminare,
accentul fiind pus, în special, pe proiecte practice de aplicare a normelor juridice.
Programul de master se organizează pentru o durată de 1,5 ani şi permite acumularea a 90
de credite academice.
Programul de master Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri (Dreptul
întreprinderii) realizează obiectivele prin:
• formarea unui jurist profesionist cu o înaltă ţinută morală şi dezvoltarea aptitudinilor
manageriale ale absolvenţilor.
• aplicarea profesională a normelor juridice în diferite domenii ale activităţii de
întreprinzător;
• administrarea proceselor judiciare în domeniile de reglementare a disciplinelor predate;
• formarea abilităţilor de elaborare a proiectelor de acte normative, acte corporative,
contracte, procese verbale, note explicative, opinii juridice etc.;
• formarea abilităţilor începătoare de cercetare în domeniul jurisprudenţei, inclusiv analiza
problemelor juridice contradictorii cu recomandarea de soluţii;
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Dezvoltarea competenţilor profesionale: Programul de masterat este orientat spre
dezvoltarea competenţelor speciale a audienţilor, şi diriguitorii cursurilor se vor axa îndeosebi
pe practica de aplicare a dreptului. Obiectivele propuse se realizează prin provocarea auditorilor
la cercetarea unor probleme juridice contradictorii, la elaborarea unor soluţii legale şi logice
asigurând prin aceasta condiţii optime de consolidare a unui stat democratic bazat pe supremaţia
legii. Absolvenţilor li se vor crea deprinderi pentru a se orienta în multitudinea de acte
normative, de a alege norma juridică cu valoare mai mare, de a analiza şi de a elabora proiecte de
documente juridice, inclusiv cereri de chemare în judecată, referinţe la astfel de cereri, proiecte
de contracte, de acte normative corporative (regulamente, instrucţiuni), procese verbale a
adunărilor generale a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice cu scop lucrativ, a
cunoaşte căile de atac în instanţă a actelor care violează drepturile şi interesele persoanelor fizice
şi juridice.
Perspective de amplasare în câmpul muncii: absolvenţii programului de masterat vor
acumula suficiente cunoştinţe la disciplinele predate şi se vor putea integra mai uşor pe piaţa
muncii. Cunoştinţele dobândite şi aptitudinile formate fiind suplinite de o anumită experienţă va
permite absolvenţilor să facă faţă provocărilor de cea mai înaltă complexitate având ca eventuale
principale ocupaţii calitatea de avocat, jurist la societăţi comerciale, financiare, industriale,
administratori autorizaţi, asistent al judecătorului, judecător, procuror, registratori etc.
Acumulând o anumită experienţă ar putea să fie utili în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare, Băncii Naţionale a Moldovei, Consiliului Concurenţei, Agenţiei pentru Protecţia
Proprietăţii Intelectuale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi alte autorităţi publice
centrale sau locale. De asemenea, absolvenţii ar putea activa în oricare din domeniile care
necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime
precum şi a oricăror altor valori patrimoniale ocrotite de lege. Avem speranţe rezonabile că
disciplinele şi cursurile propuse vor crea premize sigure de integrare socio-profesională de
succes a absolvenţilor în sistemul de drept naţional, iar cei mai sârguincioşi ar putea să se
manifeste chiar şi peste hotare.
Absolvenţii acestui program ar putea să-şi aprofundeze cunoştinţele prin continuarea
studiilor şa alte cursuri de masterat, inclusiv în străinătate, dar şi la şcolile doctorale în domeniul
dreptului privat.
La realizarea programului de master urmează să fie atrase cadre didactice universitare cu
grade şi titluri ştiinţifice de la Departamentul drept privat dar şi alte departamente, precum şi
specialişti practicieni care ar putea să se împartă cu propria experienţă. Cadrele didactice vor fi
încurajate să aplice în activitatea de predare metode şi tehnici interactive de predare, să îmbine
conceptele teoretice cu activitatea practică şi să contribuie la pregătirea unor viitori specialişti
care vor putea face faţă provocărilor.
Masteranzii vor face şi un stagiu de practică care este legat de unul din disciplinele
predate şi se desfăşoară fie la companii private dar şi unele structuri ale autorităţilor publice.
Sa sfârşitul studiilor audienţii programului de master sub conducerea unui coordonator
cadru didactic elaborează o teză de master şi o susţine în faţa unei comisii speciale. Teza se
elaborează coform cerinţelor stabilite în actele normative.
Absolvenţii acestui program ar putea să-şi aprofundeze cunoştinţele prin continuarea
studiilor şi la alte programe de masterat, inclusiv în străinătate dar şi la studii în cadrul şcolii
doctorale.
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EXPLANATORY NOTE
Master program „The law of employment and commercial relations in business” (The
enterprise law) is qualified as a specialization in law and has a main goal of formation of lawyers
with respectable professional abilities that will be able to provide law services in various fields
of national economy activities. Program has its ground in Strategic plan of M.S.U. for 2016-2020
years, realizing main objective of it: developing and consolidation of educational offer and
competitiveness of M.S.U. graduates on the labour market.
Program is for graduates of law faculty cycle I (degree study of 4 years), for accumulation
of additional knowledge, formation of special abilities with practical application with the aim of
facilitation of their integration in professional life. It allow learning of meaned principles and
rules in consultation and representation activity in trials of commercial, financial, insurance,
transportation and other fields of private and/or public law.
Mission of master program lies in preparing of some qualified specialists, in
correspondence with highest standarts. Disciplines included in master program were inspired
from programs of studies of law faculties of advanced economy state universities, but also
dictated by practical necessities, especially, by private sector demands. Program includes as main
components: fundamental and special courses, internship and master thesis.Pogram included
disciplines assure a continuity of disciplines studied at I cycle (degree study) and especially of
business law, law of intellectual property, tax law, civil law, civil procedure etc., but on the other
hand they assure deep studying of some institutions and topics of major importance for those that
provides law services in various fields of business activity. Knowledge and competences will be
obtained inside of some complex activities of professional formation: fundamental, special and
optional disciplines, courses, seminars, laboratories, focus being put, especially, on practical
projects of application of legal norms. This is realized through education of abilities and skills of
analyzing, interpretation and application of legal norms that settle: a) status of some entrepreneur
(law of companies); b) relation that appears between individuals and legal entities connected
with their business activities (legal settlement of securities market, of insurance activity, law of
tourism, transport law); c) legal protection of rights (legal ways of protection of individualization
of goods and services, legal protection of objects of intellectual property in informational
technologies field); d) judicial protection of rights (insolvency procedure and commercial
arbitration, judicial supervision of court decisions); e) relations between entrepreneur and state
(settlement of taxation). Handing over courses involve international legislation analyze, foreign
and international judicial precedent, as well as settlements of Europe Union.
In order to check how it is assimilate teached materia, auditors are kept to realize a seria of
individual works as: formation of portfolios of necessary acts to certain juridical aims;
elaboration of report, informative memos, legal conclusions and views, reviews, projects of civil
and commercial contracts, projects of minutes, administrative acts, written comments over some
judicial decisions, drawing some projects of procedural documents (claims, appeals or recourses
etc.) and making an internship etc. through which it is proved accumulated knowledge. Both
individual works, as internship will be evaluated from the perspective of abilities: to formulate
hypothesis, to determine ways of research, to analyze obtained dates as well as, to make
conclusions, recommendations etc. During studies masters will hold periodical evaluations, and
at the end, at each discipline or module hold an exam. At the final evaluation current results
worth 60%, and exam mark – 40%.
Specialization „The law of employment and commercial relations in business” (The
enterprise law) impose deep study of big complexity relationships in order to highlight gaps that
are present in legislation, to analyze judicial precedent in studied fields and to prepare auditors to
deal with potential juridical situations that bring litigations, leading them to solve practical issues
wherewith entrepreneurs and public authorities are facing. Competences and abilities that are
formed during program are necessary in various fields of activity, especially, for business
environment, companies and cooperatives, governmental and non-commercial organizations,
human rights defend institutions, international organizations, as well as in other fields that need
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lawyers knowledge to face high complex challenges risen from competitive market and to assure
needed rule of law in democratic society.
Been targeted over developing of professional competences of auditors, leaders of courses
and disciplines will focus largely on practice of application of law, inspiring experience, capacity
of complex analyze and ways of uniform interpretation of legislation. Studying theory and
notional and international judicial precedent will contribute in accumulation of knowledge and
finally will realize major aim: preparation of lawyer specialists with suitable competences for a
competitive economy.
Master program „The law of employment and commercial relations in business” (The
enterprise law) realizes objectives through:
– formation of a professional lawyer with high moral attitude;
– professional application of legal norms in different fields of entrepreneur activity;
– administration of trials in the fields settled by studied disciplines;
– formation of abilities of elaboration of normative acts projects, corporate acts, contracts,
minutes, memos, to participate at negotiation etc.;
– developing of professional and management abilities of the graduates;
– formation of beginner abilities of research in jurisprudence field, including analyzing of
legal contradictory issues with recommendation of solutions.
Perspectives of employment: graduates of master program that will accumulate sufficient
knowledge at teached disciplines will be able to integrate easier into labour market. Achieved
knowledge and formatted abilities being filled with certain experience will allow graduates to
face highest complex challenges. They will be able to work not only as a attorney at law, lawyer
at companies, financial institutions, industrial institutions, authorized administrator, judge
assistant, judge, prosecutor etc. Accumulating a certain experience will be able to be useful in
National Commission of Financial Market, National Bank of Moldova, Competition Council,
Agency for Protection if Intellectual Property, Ministry of Justice, Ministry of Economy and
other public central and local authorities activity. Also, graduates will be able to activate in any
of the fields that need protection, supervision, respecting of the rights, freedoms and legal
interests as well as any other patrimonial values protected by the law. We have reasonable hope
that proposed disciplines and courses will create reliable premises of successful socialprofessional integration in national law system of the graduates, and the most diligent may show
their abilities even abroad.
Graduates of this program will be able to deepen knowledge through continuing studies
and other master courses, including aboard, but also at doctorate schools in private law field.
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Descrierea finalităţilor de studii şi a competenţelor acumulate în cadrul studiilor /
Description of the finality of studies and of the accumulated competences during studies
Finalităţile de studiu şi competenţele la programul de master (MP) sunt orientate spre
formarea atât a culturii generale, cât şi a unor abilităţi profesionale speciale şi se includ în
suplimentul la diploma de master. Absolvenţii programului respective trebuie să posede
competenţele de:
Finality of studies and competences at the master program (MP) Law in business are
oriented to formation, both of general culture and of some special professional abilities and are
included in supplement to master diploma. Graduates of that program shall possess competences
to:
1. Interpretare şi aplicare calificată a actelor normative (naţionale şi internaţionale), faptelor şi
situaţiilor juridice relevante sferelor de activitatate specifice materiilor studiate;
Qualified interpretation and application of normative acts (national and international), facts and
relevant juridical situation domains of activity specific to studied material;
2. Recomandare a strategiilor de soluţionare a litigiilor civile, comerciale, de contencios
administrativ atât pe cale extrajudiciară (mediere, arbitraj) cât şi pe cale judiciară;
Recommendation of strategies of solving civil, commercial, public litigations both of
extrajudicial way (mediation, arbitration) and of judicial way;
3. Elaborare a proiectelor analitice asupra unor situaţii de investiţii, precum şi a documentelor
de complexitate medie şi avansată ce se referă la domeniile analizate în cadrul disciplinelor
programului precum şi efectuarea de expertize a astfel de proiecte;
Elaboration of analytical projects over some investments situations, as well as documents of
medium and advanced complexity that refers to analyzed fields in the discipline of the
program as well as conducting expertise of a such a projects;
4. Administrare a proceselor judiciare, inclusiv în instanţele de fond, de apel, de recurs şi
întocmire a actelor procesuale relevante (cereri de chemare în judecată, referinţe, cereri de
apel, de recurs etc.);
Administration of trials, including in the courts of first instance, in the courts of appeal, in the
courts of recourse and drafting of relevant procedural acts (lawsuits, references, appeals,
recourses etc.) and to represent in the court beneficiaries of law services;
5. Diagnosticare a unor situaţii litigioase şi elaborarea unor note consultative ţinând cont de
situaţiile reale, inclusiv de practica judiciară (extrajudiciare) relevante domeniilor de
activitate studiate;
Diagnostic of some trial situations and elaboration of some consultative notes taking in
consideration real situation, including relevant judicial (extrajudicial) precedent relevant to
studied activities domains;
6. Administrare a procedurilor de înregistrare (constituire, modificare, reorganizare etc.) a
persoanelor juridice, a bunurilor şi a actelor juridice în registrele publice (societăţi
comerciale, bunuri imobile, valori mobiliare, obiecte ale proprietăţii intelectuale);
Administration of procedures of registration (constitution, modification, reorganization etc.) of
legal entities, of the assets and of the legal acts in the public register (companies, immovable
goods, securities, objects of the intellectual property);
7. Formare a abilităţilor de a activa în echipă cu sau fără aplicarea tehnologiilor informaţionale,
a duce negocieri şi a se adapta condiţiilor imprevizibile de activitate;
Formation of abilities to work in a team, with or without of application of information
technologies, to negotiate and to adapt to unforeseeable conditions of activity;
8. Efectuare a cercetărilor ştiinţifice şi elaborarea notelor explicative, referatelor şi altor lucrări
de analiză a conceptelor, teoriilor şi fenomenelor juridice specifice disciplinelor studiate;
Accomplishment of scientific research and elaboration of explanatory notes, references and
other works of analysis of concepts, theories and legal phenomenon specific to studied
disciplines.
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Corelaţia finalităţilor de studiu şi competenţelor
Correlation "Learning outcomes and competences"
Codul discip Denumirea disciplinei / Name of the discipline
/ Code of the
discipline
F.01.O.01
Dreptul societăţilor comerciale. Armonizarea

Credite / 1
Credits

2

3

4

5

+

+

+

10

+

+

+

10
5

+
+

+
+

+

5

+

+

+

5

+

+

5

6

7

8

+

+

+

+

+

legislaţiei naţionale la standardele Uniunii Europene. /
Company law. The harmonization of national
legislation to EU standards.
F.01.O.02
S.01.O.03
S.01.A.04

S.01.A.05
F.02.O.06

S.02.A.07
S.02.A.08

S.02.O.09
S.02.A.10
S.02.A.11

Dreptul contractelor de muncă / Employment Contracts
Law
Arbitrajul commercial şi Investiţional.
Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare şi a
activităţii de asigurare / Legal regulation of the capital stock
market and insurance activity.
Asigurări obligatorii în cadrul raporturilor de muncă /
Mandatory insurance in employment relations.
Reglementarea juridică a impunerii fiscale a
întreprinzătorilor / Legal regulation of taxation of
entrepreneurs.
Managementul resurselor umane / Management of the
human resources.
Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în
domeniul transportului şi turismului / Legal regulation of
the entrepreneurial activity in field of transport and
tourism
Actele de administrare în cadrul raporturilor juridice de
muncă / Acts of administration in employment relations
Litigiile de muncă şi comerciale / Employment and
commercial disputes.
Dreptul telecomunicaţiilor şi mass-mediei
/Telecommunication and mass-media law.

+

+
+

+

+

+

+

5

+

+

+

5

+

+

+

+

+

+
+
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